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รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 
ครั้งที่  11/2561 

วันศุกร์ ที่  30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายอ าพล  จินดาวงค์   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
4. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
5. นางประมวลมิตร อภิธนกุล  ประมงอ าเภอยางตลาด 
6. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
7. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
8. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ 
9. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
10. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
11. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
12. นางชาคริยา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
13. นายพอพงษ์ กาบเกสร  นักวิชาการประมง 
14. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
15. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายศุภชัย บุตโลบล        (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
2. นายกฤษฎา ค าประชม     (แทน) หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว  

        กาฬสินธุ์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเสกสรร ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดราชการ 
2. นางสาวคัทลียา แสนสงค์ นักวิชาการประมง    ติดราชการ 

 
 

/เริ่มประชุมเวลา..... 
 
 



2 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  ที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอ าพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน

พฤศจิกายน  2561  
- เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ย้ายมาใหม่คือ นายวิบูลย์  ไชยวรรณ  
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์   ที่ย้ ายมาแทนคนเดิมที่ เกษียน  คือ                      

นายวรพล  ภูภักดี  
- และนายสทิส สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬา  จังหวัดกาฬสินธุ์ย้ายมาจาก

จังหวัดสมุทรสงคราม  
                    ๑.๒  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
         - ออกหน่วยบริการวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านค าใหญ่วิทยา  ต าบล

ค าใหญ่ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มส่งเสริมประสานขอรับสนับสนุนพันธุ์ปลา ที่ศพจ.กาฬสินธุ์
ด้วย 

๑.๓  ค าพิพากษากรณีน ารถหลวงหรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตัว 

         - หนังสือเวียนจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กษ 0503.3/ว.1096 ลงวันที ่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระบุคดีหมายเลขแดงที่ อท.๓๓/๒๕๖๑ เรื่องความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ข้อความวรรคหนึ่งอธิบายว่าเป็นการใช้อ านาจโดยต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้า 
พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) จ าคุก ๕ ปี   
        ๑.๔ การจัดงานวันปลาร้าโลก ปี ๒๕๖๒ (ผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน     
ปลาร้าโลกครั้งท่ี ๑)  
          - ก าหนดจัดวันที่ ๑๕-๑๗ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)  
ซึ่งรายละเอียดการจัดงานทางส านักงานประมงจังหวัดฯ จะได้นัดคณะกรรมการประชุมหารือเฉพาะประธาน 
กับคณะกรรมการที่ส าคัญ อีกครั้งหนึ่ง  

    ๑.๕ การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๑ (Bike ไออุ่นรัก)        
   - จังหวัดฯจัดกิจกรรม “Bike ไออุ่นรัก”วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมหลักคือ 
การปั่นจักรยานในช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าใส่เสื้อเหลือง โดยช่วงเช้าเวลา  
๐๙.๐๐ น.  ปล่อยลูกปลาลงในแหล่งน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ตัว จ านวน 3๐๐ ถุง สถานที่ปล่อยปลาหนองสาธารณะ 
เยื้องกับโรงแรมริมปาว (ใส่ชุดจิตอาสา) จังหวัดจะมอบเสื้อพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนไว้แล้วในวันที่             
๑  ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. และซ้อมใหญ่เพ่ือปั่นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.   

  1.6. กรมประมงได้มีค าสั่งท่ี 1106/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  
 - ได้มีค าสั่งย้ายนายศิริพงษ์ ข้องหลิม ย้ายมาจากส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง 

มารับต าแหน่งประมงอ าเภอสมเด็จ  

มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

/ระเบียบวาระท่ี 2..... 
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 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานครั้งที่  10/2561 ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓.๑ เรื่องส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบาย

ส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) 
                             - โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
(ประชาสัมพันธ์/รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งระดับจังหวัด/อ าเภอ 
                             - การปรับแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป้าหมายการพัฒนาคือ มั่ง
คั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตัวชี้วัดรายได้ภาคการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น (GPP) เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๗ ต่อปี ฐานอ้างอิง ๑๒,๘๒๖ ล้านบาท และ เพ่ิมพ้ืนที่อาหารปลอดภัยร้อยละ ๗ ต่อปี ฐานค านวณ 
๒๗,๖๔๙ ไร่ สินค้าประมงท่ีต้องพัฒนาเรื่องมาตรฐาน GAP คือ กุ้งก้ามกรามและปลานิล                                                                   
                             - ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๔๑๐/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด 

หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ ๓.2  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืด เขื่อนล าปาว  
กาฬสินธุ์)  แผนงานและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการท าการประมงพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด แผนมีจ านวน 41 ครั้ง   
- จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน  แผนทั้งปี จ านวน 6 ครั้ง       ผล ยังไม่มี  
- ยุวประมง   แผนทั้งปี จ านวน 1 ครั้ง 40 ราย    ผล ยังไม่มี 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้ าภายใน แผนมีจ านวน 1 ชุมชน  
- สรุปรายงานผลคดีการกระท าผิด พ.ร.ก. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รวม 14 คดี ผู้ต้องหา      

3 ราย เป็นการใช้อวนลาก (อวนลากทับตลิ่ง) ทั้งหมด  
- รายงานผลคดีการกระท าผิด พ.ร.ก.การประมง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 มีจ านวน                

7 คดี ไม่มีผู้ต้องหา  คือ  
1. การใช้กระแสไฟฟ้าช๊อต  จ านวน 1 คดี ,  
2. การใช้อวนลาก (อวนลากทับตลิ่ง) จ านวน 4 คดี     
3. การใช้ลอบคอนโด (ไอ้โง่) จ านวน 1 คดี  
 

มติที่ประชุม - รับทราบ   

ศพจ.กาฬสินธุ์   3.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  แผนงานและโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- แผนทั้งปี (แผน)  แยกเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ า    
- งบปกติจากกรมประมง แผนพันธุ์ปลา  4,000,000 ตัว ผลปล่อย 230,000 ตัว     
   แผนพันธุ์กุ้ง    2,500,000 ตัว ผล ยังไม่มี 
- การสนับสนุนพันธุ์ปลาของโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทางศูนย์ฯ ได้ปรับลดจ านวนพันธุ์ปลา 

เหลือครั้งละ 30 ถุง จากเดิม 50 ถุง 
- แผนจัดปล่อยพันธุ์กุ้ง มีก าหนดปล่อยในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 
- แผนจัดปล่อยพันธุ์ปลาไทย มีก าหนดปล่อยในช่วงเดือนธันวาคม 2562  

/ประธาน..... 
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ประธานฯ เพิ่มเติมงานที่ส านักงานประมงจังหวัดฯ ร่วมกับศูนย์ฯ คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
   - งบผลิตปลาเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรรายใหม่ ปี 2562 รายละ 840 ตัวๆละ 
25 สตางค์ เกษตรกร 2,173 ราย เป็นเงิน 456,400 บาท มีแบบฟอร์มรับมอบปลาหน้า 29 ในหนังสือ
คู่มือให้เกษตรกรเซ็นต์รับปลารายชื่อเกษตรกร(รายใหม่) อย่าซ้ ารายเก่าปี 2560-2561 ต้องส่งภายในวันที่      
27 ธันวาคม 2561 
                                 - แผนผลิตปลาทั้งปี 4 ล้านตัว กุ้ง 2.5 ล้านตัว เน้นปล่อยลงเขื่อนในเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2562  ขอปรึกษา ผอ.จารึกปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 5 แสนตัว แผนเดือน
พฤศจิกายน 2561 แผนผลิต 230,000 ตัว ผลิตได้ 230,000 ตัว จังหวัดเคลื่อนที่ครั้ งละ 50,000 ตัว 
                                   - ให้ส านักงานประมงจังหวัดรีบคัดเลือกเกษตรกรโครงการ Smart Farmer           
ส่งศูนย์ฯ ภายใน 7 ธันวาคม ๒๕๖๑ เพราะต้องอบรมให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์)    4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่ม หรือ คุณเพลิน รายงาน
ต่อท่ีประชุม) 
                         ๔.๑.๑ สรุปผลการฟังการประชุมทางไกลจากกรมประมง : กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพื่อชี้แจงโครงการ ปี ๒๕๖๒ (Video Conference) วันจันทร์ที่  ๒๖ 
พฤศจิกายน 2561 

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) การจ้างเหมารถขนปลาจากศูนย์ฯ 
ประมงล าปาวไปมอบเกษตรกร ส่วนรายเก่าของปี 2561 ให้ติดตามประเมินผลผลิต(ทยอยส่งตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 10 สิงหาคม ๒๕๖๒) คัดเลือกเกษตรกรอ าเภอสมเด็จและสหัสขันธ์ ๓ ราย ยกระดับเป็น
แปลงต้นแบบ/ดูงาน ในหนังสือคู่มือตามหนังสือเวียน ที่ กษ 0506.5/ว.1450 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2561 ระบุให้ด าเนินการ มีแบบรายงาน กปม. 31 ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน  รวมทั้ง รายงานผลการ
เบิกจ่ายตามแบบ บก.103 กรอกใน E-Finance ต้องส่งรายชื่อเกษตรกรรายใหม่ปี ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์ม
ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ค่าใช้จ่ายโอนมางวดแรก 311,700 งวด 2 จะโอนมาอีก 296,740 บาท งบ
ทั้งหมด 608,440 บาท (ติดตามรายเก่า รายละ 30 บาท และ ใช้ส่งเสริมรายใหม่รายละ 250 บาท) 
เป้าหมายปีละ 2,173 ราย ให้รีบถ่ายแบบติดตามรายเก่า ปี 2561 ให้ประมงอ าเภอ/จนท  
ที่รับผิดชอบอ าเภอ ช่องทางติดต่อสื่อสาร หน้า 32 ในคู่มือ 

- โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ด าเนินการเหมือนปี ๒๕๖๑  ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามหนังสือเวียน ที่ กษ 0506.5/ว.1450 ลว.23 พย.2561 ระบุให้ด าเนินการ รายงานทุกวันที่ ๒ ของ
เดือน ตาม กปม.31 และกรอกในระบบของกองแผนงาน(หน้า 37 ในคู่มือ) รายงานตามแบบ บก.103 ด้วย  
ภายใน 15 มีนาคม 2561 ต้องรายงานตามแบบ ศพก.1-3 ครบ ๑๐๐ % รวมทั้ง กรอกใน E-Finance ของ
กองพระราชด าริฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ต้องรายงานตามแบบ ศพก. 3 จ านวน 50 % และ 
แบบ ศพก.4 ครบ 100 %-4 และ แบบประเมินผลการเยี่ยมชมแปลงศพก. ให้รีบถ่ายแบบประเมินผลการ
เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ให้ประมงอ าเภอ/ผู้รับผิดชอบอ าเภอ(๓ หน้า) รวมทั้งแบบ ศพก. 1-4 ช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร หน้า 85 ในคู่มือ 
                           - โครงการจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชน (บ้านดงกล้วย อ.ดอนจาน) เสนอโครงการของบปี 
๒๕๖๒ ไปถึงกองพระราชด าริเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ด าเนินการเหมือนปี ๒๕๖๑   กรมให้เน้นการ
พ่ึงตนเอง ในคู่มือระบุให้ด าเนินการ รายงานตามแบบ กปม.31 ทุกวันที่ 25 ของเดือน   รวมทั้ง รายงาน 

/เบิกจ่ายตามแบบ บก.103..... 
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เบิกจ่ายตามแบบ บก.103  รายงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพโดยทดสอบความรู้ภายใน 30 สิงหาคม 2562        
(มีแบบทดสอบความรู้ในคู่มือ)  และรายงานในระบบกองแผนงาน ในคู่มือจับพิกัดแหล่งน้ าและมีกรรมการ
แหล่งน้ า   ช่องทางติดต่อสื่อสาร หน้าสุดท้ายในหนังสือคู่มือ 
                    

                            ๔.๑.๒ ติดตามความก้าวหน้าโครงการในความรับผิดชอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ 
                                      - กิจกรรมพัฒนามาตรฐานฟาร์ม(Food Safety) เป้าหมาย 60 ราย พ้ืนที่
ด าเนินการ  มาตรฐาน SL ปอ.เมือง 10 ราย ปอ.กุฉินารายณ์ 10 ราย ปอ.สหัสขันธ์ 10 ราย และ มาตรฐาน 
GAP ปอ.อ าเภอยางตลาด 20 ราย และ ปอ.ห้วยเม็ก 10 ราย ให้รีบคัดเลือกเกษตรกรพร้อมกับให้ค าแนะน า
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กองฯก าหนดถึงศูนย์ฯผ่านส านักงานประมงจังหวัด 
                                        - โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ เป้าหมายรายใหม่ ๔๐ ราย พ้ืนที่
ด าเนินการ ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ ๔๐ ราย (รายใหม่/ด าเนินการพื้นที่นาอินทรีย์) และ ติดตามราย
เก่า อีก ๒๕ ราย ในพ้ืนที่อ าเภอเขาวง ให้รีบคัดเลือกเกษตรกรประสานกับศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกร 
                                        - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ติดตามและพัฒนาแปลงเก่า 
ปี ๒๕๖๐-๖๑ พ้ืนที่ด าเนินการ ประมงอ าเภอยางตลาด ๕๐ ราย และ ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๓๐ ราย 
ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯรวมทั้งคุณพอพงศ์ กาบเกสร ลงไปติดตามผลส่งเสริมให้ความรู้ ท าข้อมูลรายบุคคล 
รายแปลง ท าแผนพัฒนารายแปลง จัดเวที สาธิต พัฒนาผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกรร่วมกับประมงอ าเภอด้วย 
                                        - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
เป้าหมายหลัก ศูนย์หลัก ๑๘ แห่ง/๑๘ อ าเภอ เครือข่ายเก่า (ปี ๒๕๖๐ อ าเภอละ ๓ ราย ปี ๒๕๖๑ อ าเภอละ 
๑ ราย) และเครือข่ายใหม่ปี ๒๕๖๒ อ าเภอละ ๑ ราย งานที่ต้องปฏิบัติถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่าน ศพก.
หลัก แห่งละ ๒๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยเครือข่ายเก่าให้รีบคัดเลือกเครือข่ายใหม่ส่งจังหวัด รวมทั้ง การโอน
เงินสนับสนุนหมวดอุดหนุนให้กับศูนย์หลัก ๑๘ แห่งและ ศูนย์เครือข่ายใหม่อีก ๑๘ ราย(เงินอุดหนุนตกอ าเภอ
ละ ๗,๕๐๐ บาท เป็น ศูนย์หลัก ๒,๕๐๐ บาท/แห่ง เครือข่ายใหม่ 5,000 บาท/แห่ง งบซื้อปัจจัยสนับสนุน
เครือข่ายเก่ารายละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนเครือข่ายเก่าและใหม่หากมีความพร้อมให้รีบด าเนินการ กิจกรรมอ่ืนๆ
ภายใต้การโอนเงินผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ มีกิจกรรมคลินิกเกษตร ๒ ครั้ง(เมย.และกค.๒๕๖๒) มีแบบ
รายงาน กปม. เป้าหมาย ออกหน่วยบริการจ านวน ๒ ครั้ง จ านวน ๖๐ ราย (งบประมาณ 8,000บาท และจัด
ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ๑ ครั้ง (งบ  5,000 บาท) รวม ๒ กิจกรรม 13,000 บาท 
                                       - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  เป้าหมาย
เกษตรกร ๒๕๐ ราย พ้ืนที่ด าเนินการ  ปอ.ยางตลาด 36 ราย ปอ.เมือง 36 ราย ปอ.กุฉินารายณ์ 36 ราย 
ปอ.สหัสขันธ์ 36 ราย ปอ.ห้วยเม็ก 36 ราย เขตรับผิดชอบ หก.ส ารวย (กมลาไสย/ร่องค า) 35 ราย และ เขต
รับผิดชอบ หก.เสกสรร(สมเด็จ/นามน) 35 รายรีบคัดเลือกเกษตรกรและประสานศูนย์วิจัยฯประมงกาฬสินธุ์
ฝึกอบรมประเมินคุณสมบัติตามที่กรมประมงก าหนด ให้อบรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑c และถอดองค์ความรู้ 
๓ ราย รวมทั้ง การติดตามผล 
                                        - โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning By Agri-map) 
เป้าหมายรายใหม่ ๒๐๐ ราย พ้ืนที่ด าเนินการ  ปอ.เมือง 40 ราย ปอ.กุฉินารายณ์ 42 ราย ปอ.สหัสขันธ์ 30 
ราย ปอ.ห้วยเม็ก 45 ราย เขตรับผิดชอบ คุณเพลิน (เขาวง/นาคู/สามชัย) 23 ราย และ เขตรับผิดชอบ 
คุณวุฒิพงษ์ (ท่าคันโท/ดอนจาน) 20 ราย รีบคัดเลือกเกษตรกรและตรวจความพร้อมของบ่อปลา พร้ อม
ประสานงานกับศูนย์ฯในการฝึกอบรมเกษตรกรและติดตามรายเก่าอีก ๒๐๐ ราย ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ 
ส่งรายชื่อเกษตรกรรายเก่าให้ประมงอ าเภอ/ผู้รับผิดชอบอ าเภอ พร้อมแบบฟอร์มการติดตาม  ประสาน
ศูนย์วิจัยประมงฯกาฬสินธุ์ฝึกอบรมเกษตรกร 

/โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่..... 
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                                        - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง เป้าหมาย รายใหม่ ปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒,๑๗๓ ราย (ด าเนินการทุกอ าเภอ เป้าหมายแต่ละอ าเภอตามตารางแนบท้าย) ให้รีบประสานเกษตร
อ าเภอในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ พร้อมกับติดตามรายเก่า ปี ๒๕๖๑ อีก ๒,๑๗๓ ราย (มีทุกอ าเภอ)    
ขอแบบฟอร์มการติดตามรายเก่าจากกลุ่มส่งเสริมฯ ฝึกอบรมหลักสูตรกลางในความรับผิดชอบประมงจังหวัด
จ านวน ๒๕๙ ราย (สมเด็จ 130 ราย และ สหัสขันธ์ 129 ราย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรรายใหม่ 
(ศูนย์วิจัยประมงฯกาฬสินธุ์ผลิตปลามอบเกษตรกร) 
                                         -การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.๑) เป้าหมาย 
๑๑,๓๐๒ ราย กิจกรรมด าเนินการยังต้องรอรายละเอียดแผนงานจากกรมประมงก่อน  

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ   
 

๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)                 
   ๔ .๒ .๑  ผลก า ร ออก ใบอนุญา ตก า ร เ ลี้ ย ง ปลา ใ น กร ะชั ง  ปี  ๒ ๕ ๖ ๑ 
                                       - เป้าหมาย 527 ราย ออกใบอนุญาตแล้ว 95 ราย ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 23 
ราย สหัสขันธ์ 48 ราย  ยางตลาด 20 ราย และอ าเภอกมลาไสย 4 ราย / ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข/
กรณีกระชังในล าปาว กรณีเมื่อจับพิกัดแล้วไปอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี 29 ราย ให้ประสานงานกับประมง
จังหวัดอุดรธานีและศูนย์วิจัยประมงฯกาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับเกษตรกรในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 
10.00 น. ในพ้ืนที่อ าเภอห้วยเม็ก กรณีการโอนสิทธิ์ระเบียบเขตอ าเภอสหัสขันธ์มีระเบียบให้ปฏิบัติขอหารือ
เป็นการเฉพาะหลังเลิกประชุมที่ห้องประมงจังหวัด ส่วนกรณีเกษตรกรไม่ยอมมายื่นขอใบอนุญาต 67 ราย     
ให้ท าเป็นหนังสือเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอ ทางสถานี วิทยุและ
ช่องทาง Social Network 
                             ๔.๒.2 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๑ 
                                       - การโอนเงินให้เกษตรกรเขตอ าเภอเมือง,ห้วยผึ้ง,กุฉินารายณ์,นาคู และ
อ าเภอกมลาไสย รวม 23 ราย เป็นเงิน 117,243.75 บาท ได้ด าเนินการแล้ว ให้ประมงอ าเภอท าเอกสาร  
รับมอบเงินส่งให้ส านักงานประมงจังหวัดทราบด้วย และ ให้เกษตรกรน าสมุดบัญชีไปปรับยอดกับทางธนาคาร  
                                       - การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีของอ าเภอร่องค า 7 ราย วงเงิน 31,687.50 
บาท ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะนัดประชุม คณะกรรมการ กชภจ. ในเดือนธันวาคม 2561 
มอบหมายให้ติดตามเรื่องอย่าให้ล่วงเลยเวลาการช่วยเหลือตามระเบียบ 
                             ๔.๒.๓ การด าเนินงานโครงการธนาคารสินคา้เกษตร ปี ๒๕๖๒ และติดตาม   
แหล่งน้ าเก่า 
                                       - ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ า และนายอ าเภอห้วยเม็ก     
ได้ลงนามในค าสั่ง พื้นที่ด าเนินการ 49 ไร่ (หนองมะโฮ)  
                                       - กฎเกณฑแ์ละระเบียบการบริหารแหล่งน้ าโดยชุมชน 
                                       - การเสนอแผนการปฏิบัติงาน / การโอนเงินหมวดอุดหนุน(ด าเนินการ
ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน 2561) .ห้กับประมงอ าเภอ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒  ตาม
รายละเอียดเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม 

/4.2.6.โครงการพัฒนา..... 
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๔.๒.๖ โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการ
ผลิตสินค้าประมง) กิจกรรมที่ด าเนินการ จัดท าฐานข้อมูลสถิติการประมง จดทะเบียนผู้ท าการประมง 8 ราย 
จับพิกัดที่รักษาพืชพันธุ์(เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า) ๑๕ จุด ก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 6 แห่ง 
งบประมาณค่อนข้างเยอะให้กระจายงานกระจายเงินให้ประมงอ าเภอ/เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลพ้ืนที่ ต้องท างาน
ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนล าปาวยังไม่สมบูรณ์ให้ใช้งบประมาณโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์มี
ตัวเลขที่ชัดเจน  
                         ๔.๒.๗ ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามงบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๒  
                                       (ปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ า ๑,๔๐๙,๘๐๐ ตัว) ความพร้อมของ
แหล่งน้ า และ ให้ประมงอ าเภอรีบเสนอชื่อแหล่งน้ าให้ส านักงานฯ มีจ านวน 10 จุด 10  อ าเภอ ดังนี้ 
                                         1. อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์           2. อ าเภอยางตลาด 
    3. อ าเภอห้วยเม็ก  4. อ าเภอสหัสขันธ์ 
    5. อ าเภอกุฉินารายณ์  6. อ าเภอสมเด็จ 
    7. อ าเภอกมลาไสย  8. อ าเภอเขาวง 
    9. อ าเภอหนองกุงศรี  10. อ าเภอท่าคันโท 
มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 

๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม) 
๔.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้ประมงอ าเภอ/

เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เบิกจ่ายแล้ว 21.43 % 
       - ต้องกันเงินค่าจ้างเหมารถขนปลาเกษตรทฤษฎีใหม่จากศูนย์วิจัยล าปาวไปส่ง

ให้เกษตรกร ๑๘ อ าเภอ (รายใหม่) 
      - ต้องกันเงินค่าปัจจัยเกษตรกรเครือข่ายเก่าของ ศพก. ปี 2560-61 จ านวน 

72 รายๆละ 2,000 บาท รวม 144,000 บาท 
๔.๓.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้รับจ้างเหมาบริการ(ตาม

หนังสือ กษ.0513.5/ว.4282 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561) 
        - มีแบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตไปราชการ และ แบบรายงานผลการเดินทาง

ไปราชการ และแบบฟอร์ม 8708 ค่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง 1,200 บาท พักคู่คนละ 750 บาท เหมาจ่าย             
คนละ 800 บาท 

๔.๓.๓ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกรามงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 
(ปล่อยกุ้งก้ามกราม) ตามแผนจะได้ผู้รับจ้างไม่เกิน 26 ธันวาคม 2561 อีบิสดิ่ง 13 ธันวาคม 2561 

๔.๓.๔ แผนการส ารวจสถิติการประมง ปี ๒๕๖๒ (ตาม นส. กษ.0509.5/       
ว.2051 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)    

        - แผนเริ่มในเดือนมกราคม 2562 เสร็จสิ้น 20 มีนาคม ๒๕๖๒ คุณชาคริยา
แจ้งจะแยกชนิดแบบส่งให้ ประมงอ าเภอในวันที่ 6 มกราคม 2562 ให้จัดส่งในระบบ L-bit ส่งทางเมลล์ และ
แจ้งนายอ าเภอต่อไป  

๔.๓.๕ การประสานงานกับกลุ่มวิศวกรรมประมง เพื่อส ารวจออกแบบประมาณ
การสิ่งก่อสร้างในการขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖3 (ตามหนังสือ ที่ กษ 0513.5/ว ๕๕๖๖ ลงวันที่  2  
พฤศจิกายน 25๖๑) รั้ว / ที่จอดรถยนต์/ซ่อมแซมบ้านพัก 

/4.3.6. การปฏิบัติตามหนังสือ..... 
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๔.๓.๖ การปฏิบัติตามหนังสือเวียนการจ้างคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๕๐ (ตามหนังสือเวียนจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กษ 0503.4/ว.
1295 ลงวันที ่22 ตค.2561) 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
                              ๕.๑ ประมงอ าเภอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขอให้รายงานทุกคนว่าไปท างานอะไรมาบ้างในรอบเดือน  
สั้นๆไม่ลงรายละเอียด) 

ประมงอ าเภอยางตลาด - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น น าคณะ 
จ านวน 50 ราย เข้าศึกษาดูงานในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม หมู่ 7 ต าบลบัวบาน อ าเภอ    
ยางตลาด พร้อมน าเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การแปรรูปและการตลาด  
   - วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561 ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามโครงการ 
แปลงใหญ่ และมอบเอกสารเผยแพร่แนวทางการเลี้ยงกุ้งไซด์ใหญ่ จ านวน 50 เล่ม   
   - วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2561 จัดท าใบสมัครเกษตรกรเพ่ือรองรับมาตรฐาน  
การปฏิบัติการประมงที่ดี  (GAP) จ านวน 20 ราย ซึ่งนอกจากนั้นแล้วร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  - ออกติดตามเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่ ของต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ พร้อมออกส ารวจข้อมูลชาวประมงที่ต าบลล าคลอง เรียบร้อยแล้ว 

- ออกติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และศูนย์เครือข่าย
ด้านการประมง และด าเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2562 พื้นที่เมืองกาฬสินธุ์ 
   - ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน 
ฟาร์ม (Food Safety) 
   - ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ซึ่งนอกจากนั้นแล้ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประมงอ าเภอห้วยเม็ก - วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2561 ด าเนินการนัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง  
เขื่อนล าปาวมายืนยันข้อมูลและลงพิกัดที่ตั้งฟาร์มในระบบสารสนเทศกรมประมง พื้นที่ อ าเภอห้วยเม็ก ยื่นค า  
ขอรับใบอนุญาตและยืนยันข้อมูลครบ 74 ราย มีพิกัดกระชังในระบบอยู่นอกเขต จ านวน 22 ราย และอ าเภอ
หนองกุงศรี จาก 359 ราย ยืนค าขอรับใบอนุญาต จ านวน 291 ราย และไม่ยืนค าขอจ านวน 67 ราย ยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล จ านวน 288 ราย พิกัดกระชังอยู่นอกเขต จ านวน 5 ราย และพิกัดกระชังอยู่เขต 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 29 ราย 
   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้รับแจ้งจากเกษตรกร เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ 
บ้านหนองโน ซึ่งน้ ามีไม่พอส าหรับเลี้ยง ท าให้กบทยอยตาย ทั้งนี้ได้รายงานให้นายอ าเภอทราบแล้ว  
   - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมี 
ส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2562 พ้ืนที่หนองน้ าสาธารณะบ้านค ามะโฮ หมู่ 7 ต าบลค าเหมือดแก้ว 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะท างานเพ่ือวางแผนปฏิบัติงานและ 
แผนใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 

/โครงการตรวจรับรอง..... 
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   -โครงการตรวจรับรองฟาร์มฯ ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ GAP  
อ าเภอห้วยเม็ก จ านวน 10 ราย และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
   - ออกติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ต าบลค าเหมือแก้ว  
อ าเภอห้วยเม็ก และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ที่อ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอหนองกุงศรี ซึ่งนอกจากนั้นแล้ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

ประมงอ าเภอกุฉินารายณ ์  - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ครั้งที่ 
2/2562 ที่ต าบลไค้นุ่น อ าเภอห้วยผึ้ง 
   - ออกติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และศูนย์เครือข่าย
ด้านการประมง และด าเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2562 พื้นที่อ าเภอสหัสขันธ์ และอ าเภอ
ค าม่วง 
   - ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน 
ฟาร์ม (Food Safety) 
   - ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ซึ่งนอกจากนั้นแล้ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ - ออกตรวจสอบติดตามความถูกต้องผู้เลี้ยงกระชังในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว พ้ืนที่
อ าเภอสหัสขันธ์ 
   - ออกติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และศูนย์เครือข่าย
ด้านการประมง และด าเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2562 พื้นที่อ าเภอสหัสขันธ์ และอ าเภอ
ค าม่วง 
   - ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน 
ฟาร์ม (Food Safety) 
   - ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ซึ่งนอกจากนั้นแล้ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

                             ๕.๒ ค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบอ าเภอ มี หัวหน้ากลุ่ม/ประมงอ าเภอ/
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอได้ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   -รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน ฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 

 
           ขวัญฤทัย                           จินตนา 

      (นางสาวขวัญฤทัย  จุทาแสง)         (นางจินตนา แก้วบุญ)  
                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

         ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


